


Há 33 anos produzindo e distribuindo conteúdo, o Grupo Alto Astral se 

moderniza de tempos em tempos, com operação focada em produtos, 

projetos e inteligência na gestão e produção de soluções para seus 
públicos, trades comerciais e anunciantes.  

 

QUEM SOMOS? 

5 

Livros lançados/mês 3 Livros vendidos por mês 44k 

90 20 Influenciadores no casting 
Vídeos produzidos por mês 

Marcas online 



Somos uma empresa de conteúdo multiplataforma com expertise em dialogar com o 
público feminino, da adolescência  à fase adulta, transitando por inúmeros territórios: 

 

 

 
 

 

 

 
 

Compartilhamos nossa autoridade no universo feminino, desenvolvendo experiências para 

as marcas se engajarem com seu público através do conteúdo, em diferentes 

plataformas: 

O QUE FAZEMOS 

Comportamento
  

Estilo de vida 

Relacionamento 

Moda 
Beleza 

Alimentação 

Trabalho Família 

Gastronomia Astrologia  

Celebridades 

web          mobile       redes sociais         vídeos      ativações 



Likes Fanpages 

inscritos 

seguidores 

1 MM 

845 mil 

519 mil 

3.3 MM 

Mês de referência – Agosto/19 

NÚMEROS 

seguidores 

leitores 
2 MM 

unique visitors 

page views 
41.1.MM 

interação 

alcance 
249mil 

13. MM 

190mil 



91%  
Feminino 

99%  
09 a 59 anos  

92%  
Classes A-B-C  

Mês de referência – Julho/19 

PERFIL DA AUDIÊNCIA 



EXPERIÊNCIA DIGITAL 

 
O formato é  um detalhe.  

 

Nossa equipe  respira digital e transpira para criar, desenvolver e entregar as  melhores 
soluções digitais multiplataforma para  sua marca. 

 
Aqui, o cliente define a estratégia e nós construímos os caminhos para chegar aos KPIs. 

 
Entregamos métricas, resultados e acompanhamento de todos os projetos. 

 

 

native ad 
 

 

 

 

videos  live videos on 
demand 

content marketing 

webséries 
redes 
sociais influenciadores 

digitais 
Info cursos 



CLUSTERS 

moda e estilo  

beleza 

make 

maternidade 

carreira 

diy 

 

bem estar 

corrida 

nutrição 

astrologia 

pets 

alimentação 

saudável 

 

 

chefs 

receitas 

restes 

desafios 

 

 

 

 

webséries 

lives 

Games 

treinamentos 

 

 

 

 

 

expertise para 
produção de 

conteúdo e 
administração de 
plataformas para 

marcas  

projetos 

especiais 

temas e 

 formatos   

sob consulta  

onde  

tudo é possível  

 

 

 

 

entretenimento gastronomia 
lifestyle lifestyle feminino custom On demand 



NOSSAS MARCAS 



Mês de referência – Agosto/19 

Interesses 

comportamento 

entretenimento 

música 

saúde 

horóscopo 

culinária 

 

 

 
inscritos 
28 mil 

uvs´s 

pvs 

10.9 
 

engajamento 

4.2mil 

4.9MM 

 

118 mil 

curtidas 

Mulheres – 85% 

25-59 anos – 75% 

CLASSE C – 68% 

81% acessos 

mobile 1,25 min 
tempo médio de 

visualização no 

Youtube 

busca novidades - universo feminino - positividade 

 

 

A-B – 30% 



sonhadora – batalhadora – vaidosa - gosta de se expressar 

Mês de referência - Agosto/19 

Interesses 

comportamento 

relacionamento 

celebridades 

música 

horóscopo 

tecnologia 

 

 

 

inscritos 

seguidores 

420 mil 

475 mil 

uvs´s 

pvs 

4.9MM 

engajamento 

66 mil 

1.6MM 

606 mil 

401 mil 

curtidas 

seguidores 

Mulheres – 91% 

13-34 anos – 86% 

A-B – 22% 

CLASSE C – 77% 

88% acessos 

mobile 
2,34 min 

tempo médio de 

visualização no 

Youtube 



sonhadores – místicos – batalhadores  - apaixonados  - antenados 

Mês de referência - Agosto/19 

seguidores 

7.2 mil 

uvs´s 

pvs 

19.5MM 

engajamento 
43mil 

 3 MM 

1,4MM 

76 mil 

curtidas 

seguidores 

Mulheres – 95% 

18-59 anos – 99% 

D -E  – 38% 

CLASSE C – 45% 

83% acessos 

mobile 

30 
vídeos/mês 

LIVES 
semanais de 
João Bidu e  

influenciadores 

Interesses 
horóscopo 

música 

celebridades 

saúde 

 

 

inscritos 
364 mil 



adora elogios - tem prazer em cozinhar - interesse por gastronomia - reinventa o trivial 

Mês de referência - Agosto/19 

Interesses 

culinária 

bem estar 

saúde 

música 

celebridades 

 

 

 

seguidores 

30 mil 

uvs´s 

pvs 

5.6 MM 

engajamento 
75 MIL 

3.2 MM 

967 mil 

560 mil 

curtidas 

seguidores 

Mulheres – 93% 

35-59 anos – 77% 

A-B – 14% 

CLASSE C – 85% 

84% acessos 

mobile 

+ 60 mil 
receitas testadas 

e cadastradas 

08 
vídeos/mês 
com chefs  

LIVES 
semanais nas 
redes sociais 

30 mil 
curtidas 



apaixonados  por esportes - corrida - bem estar – alimentação  - saudável 

 

Mês de referência –Agosto/19 

Interesses 

fitness 

saúde 

alimentação 

funcional 

suplementação 

música 

tecnologia 

 

 

 

 

inscritos 
2.3 mil 

uvs´s 

pvs 

201mil  
engajamento 

524 

107mil 

54.5 mil 

7.4 mil 

curtidas 

seguidores 

Mulheres – 75% 

25-59 anos – 82% 

C – 24% 

CLASSE A/B – 75% 

70% acessos 

mobile 2,01 min 
tempo médio de 

visualização no 

Youtube 



OPORTUNIDADES NAS PLATAFORMAS 

Patrocínios 

 
canais 

Especiais 

 

Cobertura 

de eventos 

 

Colunistas 

 

Lives 

  

 

Redes Sociais 

 
Pacotes com 

posts + stories 

 
Lives 

  

Patrocínio de 
temas  

assinados por  

Embaixadores 

da marca 

(influenciadores) 

 

 

 

 

Cross 
 

Patrocínios + 

pacote de 

entregas em 

redes sociais 

 

Mix de mídias 

nas plataformas 

 

 

Produtos 

 
Native ad 

 
Branded content 

 

Testes de 
produtos 

 

Vídeos 

 
Lives 

 
VOD – canais 

temáticos 

 

Webséries 

 

Talks temáticos 

(site + redes sociais) 

 

Webstories 

 

 

Diária 

 
Home page 

com 70%  

de chamadas 

para conteúdos 

do especial + 

postagens em 

todas as redes 

sociais + stories + 
mídia display  

 

 

Customizados 
 

Projetos especiais 

desenhados sob 

demanda 

(games, 

funcionalidades, 

apps, catálogos, 

eventos, 
conteúdo, etc) 

 



EVENTOS DE CALENDÁRIO 



TODATEEN 

Com diversas edições ao longo do 

ano e em diferentes cidades do país, o 

Festival Todateen promove uma tarde 

super animada com muita diversão, jogos, 

músicas, bate-papo e sessão de 

autógrafos, onde o público vivencia a 

experiência de abraçar o seu youtuber 
preferido! 

 

Julho 
Dezembro 

 

Edições 2019 



GUIA DA COZINHA 

Há 12 anos o Guia da Cozinha leva à mesa da 

família brasileira mais sabor e praticidade. E, 

com o lançamento de seu novo site e 

identidade visual, o GC tem como objetivo 

democratizar a gastronomia. 

 

Com base neste conceito, será realizada uma 

série de quatro ações itinerantes, com chefs 

renomados, onde, além de workshops, 

contarão com diversas possibilidades 
comerciais para marcas parceiras. 

Abril 
Junho 

Agosto 

Outubro  
 

 

Edições 2019 



MALU 

O Prêmio Malu Super Mulher, nasceu a partir 

de uma Iniciativa do Grupo Alto Astral em 

reconhecer e homenagear  histórias de 

sucesso de mulheres que, apesar de 

dificuldades e adversidades, nunca desistiram 

de seus sonhos e, por isso, conseguiram 

conquistar seus objetivos pessoais e 
profissionais. 

 

 

Novembro 

 

Edições 2019 



CASES 



BORGES 

72 

12,9 MM 
de impacto 

Receitas 

produzidas 

A Azeite Borges tinha como desafio divulgar as 

diferentes possibilidades de utilização de sua 
linha de azeites Especialidades. 

 

Pensando nisso, a Astral Brand Lab propôs a 

elaboração de receitas criadas especialmente 
para cada um dos três produtos da linha. 

 

As receitas foram publicadas nas Revistas 

Malu e Malu Receitas. 
 



PBF 

4 MM 

8 Vídeos  

produzidos 

de impactos 

Para ajudar a pbf a comunicar sua marca de um 

modo assertivo com o público teen, a Astral Brand 

Lab, em parceria com a Todateen, desenvolveu um 

divertido conteúdo, rico em memes e expressões 

em inglês e espanhol, que gerou o que falar nas 
redes sociais! 
 

Além dos vídeos, a pbf contou com marcação em 

todos os conteúdos relacionados aos idiomas  inglês 

e espanhol durante todo o período do projeto, o 

que garantiu ainda mais visibilidade à marca. 



PLAYCENTER 

1,3MM 
de impactos 

Para comunicar o lançamento 

do Playcenter Family, no Shopping 

Aricanduva, de um modo diferenciado, a 

Astral Brand Lab, em parceria com a 

Todateen, realizou um editorial de moda  

baphônico com a temática de Carnaval 

(edição de Fevereiro) e que teve a 

participação especial dos atores Jean 

Paulo, Matheus Ueta e Raissa Chaddad, 
com direito à foto de capa!   



D’AUCY 

2,1MM 

4 Vídeos 

produzidos 

de impactos 

Para levar aos brasileiros mais Informações sobre 

os benefícios e diferenciais dos legumes 

congelados, a D’aucy, em parceria com a 

Astral Brand Lab, realizou uma série de 

conteúdos em vídeo e texto, que foram 

publicados nas revistas Malu e dos chefs 

Palmirinha, Edu Guedes e Daniel Bork, e que 

foram, também, repercutidos nas plataformas 
digitais e  rede sociais do Guia da Cozinha, 

 Alto Astral  e João Bidu. 



INSTAX 

793k 

323k 
de engajamento 

nas redes sociais 

 

de alcance 

nas redes sociais 

Patrocinadora das quatro últimas edições do Festival Todateen, a 

Instax, em parceria com a Astral Brand Lab, realizou uma série de 
ativações de marcas pensadas especialmente para o festival. 

 

Além da experimentação de suas câmeras Instax Mini 8 e Mini 9, 
por meio de ação com promotores, realizou brincadeiras que 

envolviam a interação dos influencers com os públicos presentes 

nos festivais. 
 

E, para ampliar ainda mais sua visibilidade de marca e alcance de 

sua comunicação, contou, também, com uma série de conteúdos 

desenvolvidos especialmente pela redação da Todateen, inserindo 

seu produto de modo contextualizado tanto no impresso quanto no 

digital. 



DR.OETKER 

1,6MM 

400k 
samplings 

distribuídos 

de impactos 

Para ajudar a Dr. Oetker a divulgar suas diferentes 
linhas de produto e as diversas possibilidades de 

utilização em receitas de sobremesas, a Astral Brand 

Lab, em parceria com o Guia da Cozinha, desenvolveu 
uma série de receitas que foram transformadas em 

vídeos para a divulgação nas redes sociais do cliente. 
 

Além disso, foi realizada uma ação promocional de 

sampling, junto aos principais títulos de revista da 

Editora Alto Astral, distribuídos por todo o país. 



11 3048-2900 

 

 

comercialastral@astral.com.br 












